الجمهورية العربية السورية :حلب
تقرير الحالة رقم 1

(إصدار  1ديسمبر/كانون الول)

تم إعداد هذا التقرير من قبل مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية (أوتشا) بالتعاون مع الشركاء في العمل اإلنساني .صدر التقرير في  1ديسمبر/كانون األول ويغطي

الفترة من  24إلى  30نوفمبر/تشرين الثاني .ومن المتوقع أن يصدر التقرير المقبل في  3ديسمبر/كانون األول.

أهم الحداث


تكثفت العمال العدائية كثير منذ  24نوفمبر/تشرين الثاني ،مما أدى إلى نزوح ما يقدر بنحو  31,500شخص داخل مدينة حلب
كما أدى إلى مزيد من التدهور في الوضع اإلنساني في الحياء المحاصرة المتبقية.



استعادت الحكومة السورية السيطرة على عدة أحياء وبنى تحتية مدنية في شرق حلب ،بما في ذلك محطة مياه سليمان الحلبي.



ظهرت تقارير عن احتجاز بعض النازحين الذين عبروا خط النزاع إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية ،وفي الوقت

ذكرت وسائل االعالم السورية أن إعادة تأهيل معدات الكهرباء في محطات المياه مستمرة.

نفسه ،أشارت التقارير الواردة إلى مقتل  45مدنيا جراء القصف في  30نوفمبر/تشرين الثاني بينما كانوا يحاولون العبور إلى

غرب حلب.



تنفذ المنظمات اإلنسانية استجابة شاملة الحتياجات النازحين الجدد في جميع المناطق التي يمكنها الوصول إليها ،وهي على



مع بدء فصل الشتاء ،تعتبر عدم كفاية وعدم مالءمة مساحة المأوى هي أكبر مصدر لقلق المنظمات الفاعلة اإلنسانية في الوقت

استعداد لمساعدة المدنيين في شرق حلب المحاصرة عندما تمنح فرصة لدخولها.

الحالي .وباإلضافة إلى ذلك ،فقد لوحظت الحاجة إلى مزيد من توزيع المواد الغذائية ،وال سيما الوجبات الساخنة والجاهزة ،وإلى

التصدي للمخاوف الصحية ،خاصة بين الطفال ،وزيادة متطلبات الحماية.


هناك حاجة ماسة إلى خدمات إضافية في مجال المياه والصرف الصحي ،وخاصة توفير وحدات المياه والصرف الصحي ،ومستلزمات
فصل الشتاء في مناطق استقبال النازحين.



وفقا لوزارة الصحة السورية ،لقي  26شخصا (من بينهم  9نساء و 9أطفال) مصرعهم وأصيب  279بجروح في الفترة من 23



من بين الشخاص الذين فروا ،أحيل ما ال يقل عن  200مريض إلى المستشفيات لتلقي العالج.

إلى  29نوفمبر/تشرين الثاني نتيجة للقصف العشوائي الذي استهدف غرب حلب.

www.unocha.org

يعمل مكتب األم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا) على حشد وتنسيق النشاطات اإلنسانية الفاعلة والقائمة على المبادئ
بالشراكة مع جهات وطنية ودولية
التنسيق ينقذ األرواح
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لمحة عامة عن الوضع
استعادت القوات الحكومية سيطرتها على األحياء الشمالية في شرق حلب (أي مساكن هنانو واإلنذارات وجبل بدرو والشيخ نجار وبستان الباشا

والصاخور والحيدرية والشيخ خضر والشيخ فارس والباسل والهلك) خالل الفترة من  24إلى  30نوفمبر/تشرين الثاني ،مما أدى إلى نزوح ما

يقدر بنحو  31,500شخص إلى أماكن متعددة:




نزح حوالي  18,000فرد إلى جبرين في الجزء الشرقي من حلب ،وهي تخضع لسيطرة الحكومة السورية.
نزح نحو  8,500فرد إلى الشيخ مقصود ،وهي منطقة تسكنها وتسيطر عليها أغلبية كردية.
نزح نحو  5,000فرد داخل شرق حلب المحاصرة.

وفقا لتقديرات األمم المتحدة ،كان ما بين  30,000و 40,000شخص يعيشون في المناطق التي استعادتها القوات الحكومية خالل األيام القليلة

الماضية في شمال شرق حلب .ذهبت بعثة تابعة لألمم المتحدة إلى حي مساكن هنانو الذي استعادت الحكومة السيطرة عليه مؤخ ار في 29

نوفمبر/تشرين الثاني ووجدت المنطقة خالية من المدنيين.

فر ما يقدر بنحو  8,500شخص إلى حي الشيخ مقصود .وفي الوقت نفسه ،فر ما يقرب من  18,000شخص من شرق حلب إلى األجزاء

الغربية من المدينة .ويقيم  8,000شخص منهم في مركز جبرين الجماعي لإليواء ،ويقيم  3,000آخرين في محلج القطن المجاور ،والباقون مع

أفراد عائالتهم.

ظهرت تقارير تفيد بأن بعض األشخاص الذين يحاولون العبور إلى غرب حلب يتعرضون إلطالق نار ،مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى .وفي

 30نوفمبر/تشرين الثاني ،أبلغت مصادر محلية عن وفاة  45شخصا جراء القصف الذي استهدف حي جب القبة في شرق حلب .ويقال أن
هؤالء الناس كانوا في طريقهم إلى حي الشعار في محاولة للعبور إلى األراضي التي تسيطر عليها الحكومة السورية .وتشير التقارير إلى وجود

 15امرأة و  15طفال بين القتلى .كما تم اإلبالغ عن واقعة أخرى في  29نوفمبر/تشرين الثاني عندما قيل أن الغارات الجوية قد أسفرت عن
مقتل  25شخصا في حي باب النيرب .وحيث أن المدنيين ليست لديهم وسائل نقل ،فإن السير على األقدام يعرضهم لخطر الموت واإلصابة
طالما استمر القصف العشوائي والغارات الجوية.

مكتب األم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا)
التنسيق ينقذ األرواح www.unocha.org
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وردت تقارير تفيد بأن بعض الرجال والفتيان قد اعتقلوا أثناء عبور خطوط التماس ،في حين ذكر بعض النازحين اآلخرين أن وثائقهم صودرت
فور العبور إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية ،وأن الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة حاولت منع المدنيين من مغادرة شرق

حلب.

وتم نقل األشخاص الذين دخلوا إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية بحافالت إلى جبرين لفحصهم ،ومن ثم تسكينهم في مراكز

اإليواء الموجودة من قبل ،وهو مركز إيواء مؤقت للنازحين في معمل للقطن (المحلج) ،أو مع أفراد عائالتهم ومعارفهم الذين يعيشون في غرب
حلب.

ويقيم حوالي  8,000نازح في وحدات اإليواء التي أعيد تأهيلها في جبرين ،ولكن هذه الوحدات أصبحت اآلن ممتلئة وبلغت طاقتها االستيعابية

القصوى .وتسعى األمم المتحدة حاليا للحصول على موافقة الحكومة السورية إلرسال خيام إلى الموقع الستيعاب العائالت النازحة اإلضافية.
واعتبا ار من  29نوفمبر/تشرين الثاني ،قدمت السلطات الحكومية السورية محلج القطن في جبرين للنازحين ،ولكن الموقع ليس مهيئا بعد لالستخدام

كمركز إيواء .كان محلج القطن في البداية يأوي نحو  10,000نازح ،ولكنه يضم حاليا ما يقدر بنحو  3,000بعد هطول أمطار غزيرة .وبمجرد

در على استيعاب  15,000شخص .ويقيم كل النازحين اآلخرين مع أفراد عائالتهم أو أقاربهم.
تجهيزه بشكل صحيح ،سيصبح محلج القطن قا ا
ومع ذلك ،فإن محلج القطن بحاجة ماسة إلى إعداده لمواجهة فصل الشتاء ،وتنظيفه وإقامة حواجز فاصلة أو إعداده كمخيم لكي يصبح بمثابة

مركز إيواء مالئم .وكاستجابة سريعة ،تقترح األمم المتحدة نصب الخيام داخل محلج القطن ،وهناك مناقشات جارية مع السلطات بهذا الشأن.
وفي  30نوفمبر/تشرين الثاني ،ظهرت تقارير عن مغادرة أسر كانت قد وصلت حديثا إلى الموقع ألنهم لم يكونوا مستعدين لالستقرار في جبرين
في ظل الظروف الحالية .وبالتالي ،فقد أصدر محافظ حلب تعليماته بإعادة توجيه الوافدين الجدد إلى هنانو (أحد األحياء التي تمت استعادتها

مؤخ ار) اعتبا ار من  1ديسمبر/كانون األول.

وفي هذه األثناء ،يقوم الهالل األحمر العربي السوري والشركاء المحليين الذين تدعمهم األمم المتحدة بتوفير المواد غير الغذائية واإلمدادات

التغذوية ،مثل بالمبي دوز والوجبات الساخنة من خالل مطبخ جماعي يديره شريك محلي لبرنامج األغذية العالمي ،لجميع النازحين في مراكز

اإليواء الجماعية .وعالوة على ذلك ،تم إرسال عيادات متنقلة وفرق طبية لتلبية االحتياجات الطبية للوافدين الجدد .على سبيل المثال ،يحصل
جميع األشخاص في جبرين ومحلج القطن على وجبات ساخنة .وباإلضافة إلى ذلك ،تم توزيع  125,000مجموعة من مستلزمات النظافة
الصحية وما إلى ذلك ،و 11,000مجموعة مالبس شتوية حتى اآلن ،وتوفير عالج تغذوي وقائي لنحو  1,400طفل دون سن الخامسة.

وقد انضم  18,000نازحا جديدا من شرق حلب إلى حوالي  32,000نزحوا في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب من مشروع  1,070شقة

ومجمع الريادة في غرب حلب ،و 24,000شخص نزحوا في نوفمبر/تشرين الثاني  2016من منيان وضاحية األسد وحلب الجديدة ومشروع

 3,000شقة والحمداينة في غرب حلب .ويقدر إجمالي عدد النازحين في غرب حلب اآلن بنحو  400,000شخص ،يقيم ما يقدر بنحو 77,000
منهم في مبان غير مكتملة أو مراكز إيواء جماعية.

مركز إيواء جماعية مختلفة.
وفي حي الشيخ مقصود ،سجل فرع الهالل األحمر العربي السوري المحلي  8,500نازحا تستضيفهم حاليا أربعة ا
ويقوم الهالل األحمر العربي السوري أيضا بتوزيع المساعدات على جميع النازحين الجدد ،بما في ذلك الحصص الغذائية والمواد غير الغذائية.

ولكن هناك حاجة إلى استجابة أقوى من خالل توفير الوجبات الساخنة وخدمات الحماية .وبحسب ما ورد ،خضع النازحون الذين فروا إلى حي
الشيخ مقصود لعمليات فرز دقيقة جدا من قبل السلطات الكردية والحكومة السورية على حد سواء.

لم يتيسر تقديم أي مساعدة تذكر إلى  3,000نازح الذين نزحوا داخل شرق حلب ،حيث أصبحت قدرة المنظمات اإلنسانية على االستجابة

محدودة للغاية بسبب عدم القدرة على الوصول ،وقد نضبت الموارد داخل شرق حلب تقريبا بعد ما يقرب من  5أشهر من دون إمدادات إنسانية.

تم إغالق معظم المرافق الطبية ويعمل عدد قليل فقط منها بالحد األدنى من القدرات .وعقب سيطرة الحكومة السورية على حي الصاخور ،ال
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يتبقى سوى مستشفى واحد فقط لديه قدرة محدودة جدا على عالج حاالت الصدمة .وتشير مصادر داخل شرق حلب إلى أن وقود سيا ارت
اإلسعاف يوشك على النفاد ،ويتم نقل بعض الجرحى إلى المرافق الطبية على عربات الخضار .وقد حدد شركاء منظمة الصحة العالمية 400

حالة في شرق حلب تتطلب اإلجالء الطبي العاجل.

في  28نوفمبر/تشرين الثاني ،أصبحت محطة سليمان الحلبي لضخ المياه ،التي تضخ المياه إلى محطات شرق وغرب ووسط حلب وتشرين

الفرعية ،خاضعة لسيطرة الحكومة السورية .وبحسب التقارير األولية ،ال تزال المعدات الضرورية في محطة الضخ سليمة واستؤنفت العمليات
العادية بالوقود الذي قدمته منظمة اليونيسف ،ويستفيد منها ما يقرب من  1.2مليون شخص في غرب حلب وبعض األحياء في شرق المدينة.
وتعمل محطة ضخ باب النيرب بالكهرباء لتغذية شرق حلب.

ذكرت و ازرة الصحة أن  26شخصا (من بينهم  9نساء و 9أطفال) قد لقوا مصرعهم وأصيب  279بجروح جراء القصف العشوائي الذي استهدف

غرب حلب في الفترة من  23إلى  29نوفمبر/تشرين الثاني.

االستجابة اإلنسانية
يواصل الشركاء في المجال اإلنساني (األمم المتحدة ،والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية ،وحركة الصليب األحمر  /الهالل األحمر)
االستجابة الحتياجات النازحين المتزايدة التي تم تحديدها بسبب القتال العنيف في الجزء الشمالي من شرق حلب .وتركز االستجابة ،التي يتم

تنسيقها من خالل القطاعات ومركز األمم المتحدة في حلب ،على تلبية كافة االحتياجات حيثما يكون الوصول ممكنا.

عقب نقل الموظفين الوطنيين والدوليين غير األساسيين بسبب هجوم مباشر على مكتب األمم المتحدة في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني ،قررت

األمم المتحدة إعادة نشر الموظفين في حلب لزيادة قدرة الفريق على االستجابة لالحتياجات المتنامية .وسيعود الموظفون المعنيون إلى حلب في

 1ديسمبر/كانون األول ،جنبا إلى جنب مع فريق مشترك بين الوكاالت بقيادة منسق الشؤون اإلنسانية في سورية.

وفي  29نوفمبر/تشرين الثاني ،سافرت بعثة مشتركة بين الوكاالت إلى جبرين لتقييم احتياجات النازحين حديثا في غرب حلب وتحديد أي ثغرات

في جهود االستجابة الحالية .وفي اليوم التالي 30 ،نوفمبر/تشرين الثاني ،سافرت بعثة مشتركة بين الوكاالت إلى هنانو لتقييم حالة المباني ومدى

مالءمتها كمأوى للنازحين.

وفي غرب حلب ،تعمل الحكومة السورية مع الهالل األحمر العربي السوري والمنظمات غير الحكومية المحلية لتقديم المساعدة اإلنسانية للنازحين.
وينسق فريق األمم المتحدة في حلب عمله عن كثب مع مكتب المحافظ والهالل األحمر العربي السوري والمنظمات غير الحكومية المحلية

الشريكة.

وفي حي الشيخ مقصود ،يقوم فرع الهالل األحمر العربي السوري المحلي بتوزيع المساعدات على جميع النازحين الجدد ،بما في ذلك الحصص

الغذائية والمواد غير الغذائية.

الحماية وخدمات المجتمع
الرقام الرئيسية
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تشير التقديرات الواردة في أحدث تقييم ميداني أجراه الشركاء في مجال الحماية في جبرين والمحلج (محلج القطن) إلى أن األطفال

يشكلون مابين  50و 60في المئة من النازحين ،وأن  70في المئة من مجموع السكان من اإلناث.
االحتياجات واالستجابة


قضايا الوثائق المدنية منتشرة على نطاق واسع بين النازحين (تشير التقديرات األولية إلى أن  25في المئة من األسر تعاني منها).

وفي هذا الشأن ،يقوم اثنان من شركاء مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين بتقييم االحتياجات وتقديم المساعدة القانونية
في جبرين لمعالجة المسائل المتعلقة بالوثائق المدنية (بما في ذلك تسجيل المواليد والزواج ووثائق الهوية الشخصية).



ال يزال االنفصال األسري يشكل تحديا .تم جمع شمل العديد من األطفال مع أسرهم في الموقع من قبل أحد شركاء المفوضية.



هناك طلب مرتفع على خدمات الدعم النفسي واالجتماعي ( .)PSSنشر اثنان من شركاء المفوضية بعض الفرق لتقديم أنشطة الدعم



كبير على الرفاهية النفسية
ا
يؤثر تدهور الظروف المعيشية ونقص أو عدم كفاية فرص الحصول على الخدمات األساسية تأثي ار

النفسي واالجتماعي ل 50امرأة و 92طفال .كما تم تنظيم أنشطة ترفيهية ل 300طفل.

واالجتماعية للنساء واألطفال .وقد حددت الجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل أن أهم الشواغل المتعلقة بحماية الطفل في الوقت

الحالي هي انقطاع األنشطة العادية ،وعدم وجود مساحة أو خصوصية ،واالضطرار للقيام بدور الكبار ،واالنفصال األسري ،وفقدان

التعليم واإلهمال المحتمل .ويؤثر سوء األحوال الجوية بشكل كبير على النازحين ،فضال عن أنشطة المشروع .حتى اآلن ،وصل
شركاء اليونيسف إلى ما مجموعه  2,000طفل لتقديم الدعم النفسي واالجتماعي وإلى  500طفل و 300بالغ لتقديم التوعية بالمخاطر.

تم تقييم ما يقرب من  2,000أسرة لديها أطفال من قبل فرق حماية الطفل؛ وتحديد ما يقرب من  50طفال على أنهم بحاجة إلى دعم

إضافي .وعالوة على ذلك ،حدد شركاء اليونيسف  53طفال غير مصحوبين ومنفصلين عن ذويهم ( )UASCوقدموا الرعاية الطارئة

داخل المجتمع .كما تم تحديد  40طفال ذوي إعاقة وإحالتهم إلى الجهات المسؤولة عن تقديم الخدمات الطبية والقانونية واإلغاثة.

ويجري اآلن إجراء تقييم شامل بغرض تلبية االحتياجات األخرى لهؤالء األطفال .هناك مخاوف إزاء شدة مخاطر الحماية المتعلقة

بالسكان النازحين في المواقع التي تعرضت مؤخ ار ألنشطة عسكرية كبيرة ،في حالة ما إذا قررت الحكومة السورية نقل بعض النازحين

القادمين من شرق حلب إلى مشروع  1070شقة ومجمع الريادة وغيرهما من المناطق التي شهدت صراعات في اآلونة األخيرة.


كانت خدمات وأنشطة الحماية محدودة ويرجع ذلك جزئيا إلى عدم وجود أماكن مخصصة متاحة .تم تخصيص أربع قاعات لمفوضية



الحظت فرق الدعم النفسي واالجتماعي التابعة الثنين من شركاء المفوضية انتشار السلوك العدواني على نطاق واسع بين األطفال.



عدم وجود إدارة للموقع وعدم كفاية البنية التحتية للموقع (اإلضاءة سيئة وال توجد مرافق مياه أو صرف صحي) تشكل مخاطر حماية

األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين واليونيسف والشركاء ،ويمكنهم اآلن االضطالع بأنشطة الدعم النفسي واالجتماعي بداخلها.
ومن المخطط له توسيع نطاق األنشطة الترفيهية والدعم النفسي واالجتماعي ،وكذلك أنشطة التوعية في األيام المقبلة.

إضافية ،وخصوصا في المساء.

الثغرات والقيود






صعوبة مساعدة الحاالت الفردية نظ ار لكثرة تغير عدد السكان بسبب المغادرين والوافدين الجدد.

ال تزال هناك حاجة إلى مساحة إضافية للخدمات المخصصة.

القدرة المحدودة على دعم األطفال والبالغين ذوي اإلعاقة ،وخاصة باألجهزة المساعدة.

القدرة المحدودة على توفير الرعاية المؤقتة لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم.
محدودية الموارد البشرية (المهنية) الالزمة لتلبية احتياجات حماية الطفل األوسع نطاقا.

التنسيق
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اجتمع فريق العمل المعني بحماية الطفل في  29نوفمبر/تشرين الثاني  ،2016ووضع خطة قطاعية فرعية لالستجابة ل20,000

طفل في غضون األسبوعين المقبلين.

الصحة
االحتياجات واالستجابة


بوصفها الوكالة الرائدة في هذا القطاع ،تقوم منظمة الصحة العالمية ( )WHOمن خالل مركزها في حلب بالتنسيق مع الفرق الطبية

المتنقلة والخدمات المتجولة التابعة لو ازرة الصحة والهالل األحمر العربي السوري والمنظمات غير الحكومية الوطنية بشأن أفضل
السبل لتلبية االحتياجات الطبية على أرض الواقع .زارت فرق القطاع الصحي مشروع  1070شقة ومنطقة جبرين والمالجئ المؤقتة

األخرى إلجراء عمليات تقييم االحتياجات على األرض.


أجرى الهالل األحمر العربي السوري اإلجالء الطبي لسبع حاالت إلى المستشفيات العامة ،بما في ذلك إجالء عاجل لثالثة مرضى.

وقامت و ازرة الصحة بإجالء ثالث حاالت إضافية إلى مستشفيات عامة في غرب حلب أيضا .وظهرت تقارير تفيد بأن المزيد من

المصابين والقتلى قد تم اجالؤهم من قبل الهالل األحمر العربي السوري إلى مواقع في غرب حلب.



بدأ عمل الفرق الطبية المتنقلة والخدمات المتجولة التابعة لو ازرة الصحة والهالل األحمر العربي السوري وفرق مراقبة التطعيم والتغذية

المتنقلة .وقد أوفد الهالل األحمر العربي السوري في حلب اثنين من الفرق الطبية المتنقلة وأطقم اإلسعافات األولية .وتقوم فرق
االسعافات األولية التابعة للهالل األحمر العربي السوري بالفرز لتحديد األولويات.



توفر العيادات المتنقلة التي تدعمها منظمة الصحة العالمية الخدمات الصحية للنازحين من خالل جمعية اإلحسان ،وهي منظمة غير
حكومية وطنية شريكة لمنظمة الصحة العالمية .وباإلضافة إلى ذلك ،يستعد  15مرفق رعاية صحية أولية ( )PHCتدعمها منظمة

الصحة العالمية وتديرها أربع منظمات غير حكومية وطنية لتلبية االحتياجات الصحية للنازحين الجدد .سوف تقدم مراكز الرعاية
الصحية األولية االستشارات الطبية والفحوصات المخبرية وخدمات األشعة السينية واألدوية واإلحاالت ألنواع أخرى من التدخالت

الطبية .وبناء على طلب المقر الرئيسي للهالل األحمر العربي السوري ،أعدت منظمة الصحة العالمية شحنة من األدوية المنقذة
والمديمة للحياة بغرض دعم االستجابة في حلب.



يتم تخصيص اثنين من الفرق الصحية المتنقلة التي تدعمها اليونيسف لالستجابة لالحتياجات الصحية للنازحين في منطقة جبرين

مركز الرعاية الصحية
وغيرها من مالجئ النازحين المؤقتة من خالل جمعية اإلحسان وجمعية الهالل األحمر الفلسطيني .ويعمل أحد ا
األولية التي تدعمها اليونيسف ،الذي يتكون من عيادة طب أطفال وعيادة رعاية األمومة ،بشكل جيد وهو على استعداد لدعم النازحين

في منطقة المشاطية من خالل جمعية اإلحسان .وتدعم اليونيسف ،بالتنسيق مع شركائها المحليين ،وهم جمعية اإلحسان وجمعية

التآلف وجمعية تنظيم األسرة السورية وجمعية الهالل األحمر الفلسطيني 11 ،مركز رعاية صحية أولية ثابت وأربعة فرق متنقلة في
المدينة وريف حلب.



ال يزال مركز رعاية صحية أولية تدعمه اليونيسف ويتألف من عيادة رعاية أطفال وعيادة رعاية أمومة يعمل ويدعم النازحين في شرق
حلب بمنطقة المشاطية .ويقدم الخدمات الصحية والمشورة الطبية واألدوية المطلوبة والمختبرات واألشعة والتدخل المنقذ للحياة (أي

تلقي العالج بالمستشفى) وكذلك التثقيف الصحي .والمستفيدون هم  1,000طفل و 1,300امرأة في سن اإلنجاب ( )CBAشهريا.


تدعم اليونيسف  11مركز رعاية صحية أولية ثابت وأربعة فرق متنقلة في المدينة وريف حلب على أهبة االستعداد لتلبية االحتياجات

الصحية لألطفال والنساء النازحين داخليا .وتشمل الخدمات الصحية المقدمة المشورات الطبية وتوفير األدوية والمختبرات واألشعة

والتدخالت المنقذة للحياة (أي تلقي العالج بالمستشفى) ،وكذلك التثقيف الصحي.



يدعم صندوق األمم المتحدة للسكان في سورية ،بالتعاون مع شريكه المحلي جمعية تنظيم األسرة السورية ،النازحين من شرق حلب،
وي وفر الخدمات الصحية ،بما في ذلك خدمات الصحة اإلنجابية والدعم النفسي واالجتماعي للسكان المتضررين ،مع التركيز بشكل
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خاص على النساء والفتيات واألطفال من خالل اثنين من الفرق الطبية المتنقلة .ويدعم الصندوق أيضا وحدة صحية متنقلة إضافية

تابعة للهالل األحمر العربي السوري توفر الخدمات الصحية واألدوية للنازحين.


ومن خالل شريكها الوطني جمعية التآلف ،تقدم مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين في سورية خدمات الرعاية الصحية
األولية في مركزين صحيين ،عيادة األكرمية الشاملة ومهاجع الجامعة .وباإلضافة إلى ذلك ،تدعم المفوضية عيادة العزيزية الشاملة

التي يديرها الهالل األحمر العربي السوري .وجميع المرافق الصحية على أهبة االستعداد لتلبية االحتياجات الصحية للنازحين حديثا.

كما أن النقاط الطبية في المراكز المجتمعية  -نماء والمارتيني والجابرية وصالح الدين  -تقدم خدمات الرعاية الصحية األولية واألدوية
األساسية للنازحين .وتدعم المفوضية من خالل شريكها المحلي ،يدأ بيد ،األشخاص ذوي اإلعاقة وذوي االحتياجات الخاصة.



تتوافر للنازحين ثالثة مراكز رعاية صحية أولية ثابتة إضافية.



تقوم اليونيسف ،بالتنسيق مع مستشفى جامعة حلب ،بأعمال تأهيل خفيفة في جناح األطفال المجاني الوحيد في حلب لخدمة األطفال



تنفذ اليونيسف ،بالتنسيق الوثيق مع و ازرة الصحة ،حملة تحصين لمدة ثالثة أيام بين النازحين حديثا .بدأت الحملة في  29نوفمبر/تشرين



منحت اليونيسف للشركاء خمس مجموعات لوازم اإلسهال ،و 50مجموعة لوازم قبالة ،وخمس مجموعات لوازم مشتركة بين الوكاالت

النازحين والمجتمع المضيف.

الثاني وتستهدف األطفال والنساء النازحين حديثا.

لحاالت الطوارئ المتعلقة بالصحة ( )IEHKلالستخدام الفوري.

الثغرات والقيود


ال توجد أي ثغرات :منظمة الصحة العالمية والشركاء في مجال الصحة لديهم امدادات كافية لدعم االستجابة الفورية لما يصل إلى

 80,000نازح واستجابة منتصف المدة لحوالي  200,000نازح من خالل مراكز الرعاية الصحية األولية الثابتة والفرق المتنقلة التي

تدعمها والتدخالت المنقذة للحياة في المستشفيات التي تدعمها.
التنسيق


يواصل شركاء القطاع الصحي التنسيق الوثيق مع الخدمات المتجولة التابعة لو ازرة الصحة  /الهالل األحمر العربي السوري والفرق
الطبية المتنقلة والمنظمات غير الحكومية الوطنية لتحديد أفضل سبل االستجابة لتدفق النازحين.

المن الغذائي
االحتياجات واالستجابة



يقدم برنامج األغذية العالمي الخبز لجميع األسر النازحة في جبرين.

يدعم برنامج األغذية العالمي واللجنة الدولية للصليب األحمر المطبخ العام في جبرين بمستلزمات مختلفة من أجل تقديم وجبات الطعام
للنازحين المسجلين.

الثغرات والقيود


ال توجد أي ثغرات :يوجد لدى برنامج األغذية العالمي  23,900حصة غذائية متاحة لتغطية  119,500شخص لمدة شهر واحد.
ويمكن إرسال إمدادات إضافية من حمص ،إذا لزم األمر.
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التنسيق


ينشط القطاع على المستوى الوطني ،ولديه نظام مسؤولي التنسيق على مستوى المركز دون الوطني .وبالتالي فإن القطاع قادر على
عقد اجتماعات (بما في ذلك المناقشات الثنائية) ،حسب الضرورة.

التغذية
االحتياجات واالستجابة


أجرت اليونيسف تقييم تغذية سريع في موقع جبرين للنازحين .وأخذت عينات عشوائية ،وكانت النتائج كما يلي:
o

من بين  217طفال دون سن الخامسة تم فحصهم للتأكد من عدم إصابتهم بسوء التغذية عن طريق تقييم قياس محيط منتصف
العضد ،تم تحديد  15حالة سوء تغذية حاد معتدل وتسع حاالت سوء تغذية حاد وخيم .وهذا يعني أن النسبة اإلجمالية لسوء
التغذية الحاد الشامل ( )GAMتبلغ  ٪11تقريبا.

o

من بين  67امرأة حامل ومرضعة تم فحصهن للتأكد من عدم إصابتهن بسوء التغذية من خالل تقييم مقياس محيط منتصف

العضد ،تم تحديد  11حالة تعاني من سوء التغذية الحاد المعتدل .وهذا يعني أن النسبة تبلغ .٪16.4


o

كان تدخل اليونيسف الفوري على النحو التالي:

معالجة سوء التغذية الحاد والشديد على مستوى المجتمع المحلي ( )CMAMومحاليل اإلماهة الفموية ( :)ORSSستدشن اليونيسف
حملة من باب إلى باب لفحص األطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات ( )PLWsوتوزيع مواد وقائية جاهزة لالستخدام

وإحالة حاالت سوء التغذية الحاد الوخيم وسوء التغذية الحاد المعتدل إلى مراكز العالج .خالل الفترة من  24إلى  30نوفمبر/تشرين

الثاني ،تم فحص  553طفال دون سن الخامسة و 157امرأة حامل ومرضعة ،وتقديم البسكويت عالي الطاقة واألغذيه المدعمه

بالمغذيات الدقيقة إلى  1,404مستفيدا من األطفال دون سن الخامسة.
o

مراكز العالج التغذوي (برنامج التغذية التكميلي  /برنامج العالج في العيادات الخارجية) :سوف يكون هناك واحد لكل موقع على

األقل ،حتى لو كان من الفرق المتنقلة .خالل الفترة من  24إلى  30نوفمبر/تشرين الثاني ،بدأت  34حالة إصابة بسوء التغذية الحاد

المعتدل و 16حالة إصابة بسوء التغذية الحاد الوخيم تحصل على العالج المناسب .وبدأت  45حالة إصابة بسوء التغذية الحاد
المعتدل بين النساء الحوامل والمرضعات تحصل على العالج المناسب.
o

سيقدم داعمو تغذية الرضع وصغار األطفال ( )IYCFبرامج تثقيفية حول تغذية الرضع واألطفال الصغار .وتم الوصول إلى 160

امرأة في سن اإلنجاب لتقديم مشورات طبية فردية خالل األيام الثالثة الماضية.
الثغرات والقيود


منظمة اليونيسف لديها إمدادات متاحة في حلب تكفي لنحو  80,000شخص .وباإلضافة إلى ذلك ،يمكن إرسال إمدادات من حمص.

وتشمل إمدادات اليونيسف البسكويت عالي الطاقة وبالمبي دوز ومكمالت المغذيات الدقيقة وجوز التسمين ،وشرائط قياس محيط

العضد ،وموازين لقياس الوزن والطول.
التنسيق


تعقد اجتماعات مخصصة لتنسيق أنشطة التغذية بغرض سد الثغرات وتالفي تكرار الخدمات حسب الحاجة.
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المياه والصرف والنظافة الصحية
االحتياجات واالستجابة


في  28نوفمبر/تشرين الثاني ،أصبحت محطة سليمان الحلبي لضخ المياه ،التي تضخ المياه إلى المحطات الفرعية في شرق ووسط

وغرب حلب وتشرين ،تحت سيطرة الحكومة السورية .وفقا لتقارير أولية ،وظلت المعدات الضرورية لمحطة ضخ سليمة واستؤنفت

العمليات العادية بالوقود المقدم من اليونيسف ،ويستفيد منها ما يقرب من  1.2مليون شخص في غرب حلب وأجزاء من شرق المدينة.


محطة ضخ باب النيرب تعمل عن طريق الكهرباء وتغذي شرق حلب.



تواصل اليونيسف دعم النازحين في المالجئ والمجتمعات المضيفة و 120مدرسة عن طريق نقل المياه بالشاحنات بمعدل  5مليون



قدمت اليونيسف ،عن طريق الهالل األحمر العربي السوري 10 ،خزانات مياه سعة كل منها  5,000لتر إلى مأوى جبرين.

لتر يوميا.


بدأت اليونيسف تركيب  /استبدال سبعة خزانات مياه تالفة (سعة  70,000و 45,000لتر) في مأوى الريادة وتشرين في منطقة



عقب رحلة لتقييم الوضع في منطقة هنانو ،ستقوم اليونيسف بتركيب  5خزانات بسعة  45,000لتر و 20خزانا بسعة  5,000لتر في

الحمدانية .وحتى  30نوفمبر/تشرين الثاني ،تم إصالح  4خزانات بالكامل ويجري اآلن إصالح ثالثة خزانات أخرى.

تلك المنطقة لخدمة مرافق اإليواء الجماعية الجديدة المقترحة .وإذا لزم األمر ،ستكون اليونيسف على أهبة االستعداد لنقل المياه
بالشاحنات.



يقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،من خالل مؤسسة مياه حلب ،بتمويل العمل في اآلبار الصالحة لالستخدام في حلب.



مركز إيواء جبرين ،وتم تسليمها بالفعل وهي
قدمت اليونيسف  6وحدات مراحيض جاهزة ( 12وحدة  12 +مساحة لالستحمام) إلى ا



في  29نوفمبر/تشرين الثاني ،بدأت اليونيسف توفير مستلزمات نظافة األسرة إلى  2,500أسرة من خالل الهالل األحمر العربي



تقوم اليونيسف ،من خالل خمس منظمات غير حكومية محلية شريكة ،بتوزيع مجموعة متنوعة من مستلزمات المياه والصرف الصحي

جاهزة لالستخدام.
السوري.

( 27,700مجموعة مستلزمات نظافة عائلية ،و 10,000قطعة صابون ،و 7,000كرتونة فوط صحية للنساء ،و 15,000كيس
مسحوق غسيل 20,000 ،كرتونة حفاضات) تستفيد منها ما يقرب من  40,000أسرة نازحة.



تقوم اليونيسف ،بالتعاون مع و ازرة اإلدارة المحلية ،بتوفير  4أو  5حاويات نفايات صلبة .وفي الوقت نفسه ،يقوم برنامج األمم المتحدة



يعمل برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية ،من خالل منظمة غير حكومية وطنية في حلب ،على جمع وإزالة االنقاض في

اإلنمائي ،من خالل بلدية حلب ،بتخصيص ما بين  70و 80عامال لجمع النفايات الصلبة في منطقة جبرين.

مشروع  1070شقة والخالدية ومنيان باستخدام اآلالت الثقيلة لتسهيل عودة النازحين إلى المناطق اآلنفة الذكر .وفي نفس المناطق،

يقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،من خالل بلدية حلب ،بتخصيص  300عامل إلدارة جمع وإزالة النفايات الصلبة .وتم تخصيص

 200عامل إضافي لمنطقة األشرفية إلزالة النفايات وإعداد غولدن سيتي مول الستقبال النازحين الجدد.
الثغرات والقيود


في الوقت الحاضر ،المراحيض الموجودة في ملجأ جبرين تكفي فقط لحوالي  2,000-1,000فرد .وال يحصل ما بين 10,000

و 11,000شخص على خدمات في الوقت الحالي.
التنسيق

مكتب األم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا)
التنسيق ينقذ األرواح www.unocha.org

الجمهورية العربية السورية ،حلب :تقرير أوضاع رقم 1



قصير في  30نوفمبر/تشرين الثاني مع شركاء القطاع الرئيسيين
ا
نظم قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لقاء تشاوريا

(اليونيسف والهالل األحمر العربي السوري واللجنة الدولية للصليب األحمر ومنظمة أوكسفام ومنظمة العمل ضد الجوع ومنظمة
األولوية الملحة ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية) الستكشاف أفضل السبل الممكنة لسد الثغرات الملحة.

المأوى والمواد غير الغذائية


تبلغ القدرة اإلجمالية لمرافق اإليواء في جبرين  1,000أسرة ( 5,000فرد) .ويقيم بالمرفق حاليا  8,000شخص ،ويتم تسكين كل أسرة
بشكل منفصل .ويتكون الموقع الذي تم تأهيله من قبل األمم المتحدة وشركائها ،من ثالث مناطق ،وتعمل المنطقتان  1و 2بكامل
طاقتيهما .ومع ذلك ،فإن المنطقة  2بها  134وحدة أخرى ال تزال بحاجة إلى إعادة تأهيل ويمكن أن تستضيف نازحين إضافيين.

وتقوم مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين وشريكها المحلي ،األمانة السورية للتنمية ،حاليا بإعادة تأهيل  76وحدة سكنية

في المنطقة  2تكفي إليواء  830نازحا .لم تتم إعادة تأهيل المنطقة  3بعد وهي تتكون من هياكل مباني (قاعات صناعية) من دون

سقف ،على الرغم من أن الهيكل آمن .ويعكف القطاع حاليا على تقييم عدد من القاعات والعدد التقريبي للنازحين الذين يمكن استيعابهم

هنا .وإذا اختير هذا المكان كموقع إليواء النازحين ،سوف يحتاج إلى خيام على المدى القصير حتى تتم إعادة التأهيل األكبر (سقف
وإغالق وجدران).



اعتبا ار من  29نوفمبر/تشرين الثاني ،أتاحت السلطات الحكومية السورية محلج القطن في جبرين للنازحين ،ولكن الموقع ليس مهيئا

در على
بعد لالستخدام كمركز إيواء .ويأوي محلج القطن حاليا نحو  10,000نازح ،ولكن بمجرد تجهيزه بشكل صحيح ،سيصبح قا ا

استيعاب  5,000آخرين .ومع ذلك ،فإن محلج القطن بحاجة ماسة إلى إعداده لمواجهة فصل الشتاء ،وتنظيفه وإقامة حواجز فاصلة

لكي يصبح بمثابة مرفق مأوى مالئم .وكاستجابة سريعة ،تقترح األمم المتحدة نصب خيام داخل محلج القطن ،لكن هذا يتطلب موافقة

الحكومة .في غضون ذلك ،قدمت المنظمات غير الحكومية المحلية وشركاء األمم المتحدة األغطية البالستيكية لفرشها على األرض

وكذلك البطانيات والفرش وأضواء يمكن شحنها وشموع ومستلزمات نظافة .وفي  29نوفمبر/تشرين الثاني ،وزع الهالل األحمر العربي

السوري مرة أخرى المواد غير الغذائية على  13,500نازح في جبرين ومحلج القطن ،بما في ذلك األغطية البالستيكية والبطانيات.


وفيما يتعلق بالتخزين المسبق للخيام ،فإن الهالل األحمر العربي السوري لديه  200خيمة مخزنة في حلب ،والمفوضية لديها 220

مجموعة مستلزمات إيواء في حلب عبر شريكها المحلي جمعية التآلف ،ومن المقرر أن تكون  1,000مجموعة مستلزمات إيواء جديدة

جاهزة في حلب بحلول نهاية ديسمبر/كانون األول (و 4,000أخرى في الطريق ويمكن استخدامها إذا لزم األمر) .وباإلضافة إلى

ذلك ،تمتلك المفوضية  300خيمة في حمص يمكن إرسالها إلى حلب ،ويمكن إرسال المزيد من الخيام من دمشق إذا لزم األمر .يمكن
ش ارء معظم مواد اإليواء من األسواق المحلية إذا كانت هناك حاجة إلى استجابة سريعة .قد ال يكون هذا مناسبا لعدد كبير من
النازحين ،ولكن في هذه الحالة يمكن ش ارء المواد من المدن المجاورة.



يدرس القطاع حاليا المناطق التي يمكن إقامة مشاريع المأوى بها وخلص إلى أن المناطق المناسبة ال بد من تنظيفها من األنقاض
وبقايا المتفجرات المحتملة حتى تعتبر مناطق آمنة .هناك حاجة إلى تنسيق مشترك بين القطاعات لضمان توفير الخدمات األساسية،

مثل المياه الجارية والصرف الصحي وتصريف مياه المجاري والكهرباء.



يخطط مجلس الالجئين الدنماركي ،شريك القطاع ،إلعادة تأهيل ال 166وحدة المتبقية في جبرين (المنطقتين  1و )2ل 830نازحا

وإعادة تأهيل  176غرفة في محطة للسكك الحديدية .وقد تم بالفعل الحصول على الموافقات الالزمة .وباإلضافة إلى ذلك ،يعكف
مجلس الالجئين الدنماركي ( )DRCعلى تقييم مبنى الهندسة الذي يمكن أن يوفر  140غرفة بها مساحة كافية الستضافة 700

نازح.


تخطط الجمعية السورية للتنمية االجتماعية ،شريكة القطاع ،لتطوير بناية الشيخ طه غير المكتملة التي ستوفر مساحة تكفي إلقامة
 575نازحا.
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بدأ الهالل األحمر العربي السوري توزيع المالبس الشتوية على األطفال ،وهي مقدمة من مخزونات اليونيسف والمنظمة الدولية للهجرة
واللجنة الدولية للصليب األحمر .وباإلضافة إلى ذلك ،قامت اليونيسف بالتخزين المسبق ل 9,000مجموعة مالبس شتوية مع الشركاء

لتوزيعها على الفور.


قام الهالل األحمر العربي السوري بتركيب  4-3خزانات مياه ومراحيض متنقلة في محلج القطن.



حتى  30نوفمبر/تشرين الثاني ،قامت اليونيسف بتوزيع  500مجموعة مستلزمات نظافة صحية تكفي ل 2,500شخص ،وتخطط



قامت اليونيسف بتوزيع  11,678مجموعة مالبس شتوية (سترات وأحذية وسراويل وقفازات وقبعات صوفية) ،ولديها خطط لتوزيع



قدمت المفوضية المواد غير الغذائية ل 372أسرة ( 1,860فردا) حتى  29نوفمبر/تشرين الثاني.

أيضا لتوزيع  11,744بطانية في مناطق جبرين في األيام المقبلة.

 16,603مجموعة مالبس شتوية إضافية في مناطق جبرين في األيام المقبلة.

o

اعتبا ار من  30نوفمبر/تشرين الثاني ،تتوفر لدى قطاع المواد غير الغذائية المخزونات التالية في حلب:
البطاطين 11,744( 12,744 :لدى اليونيسف و 1,000لدى منظمة اإلنقاذ في سورية)

o

مجموعات مستلزمات النظافة الصحية 10,000( 23,500 :لدى اليونيسف 10,000 ،لدى مجلس الالجئين الدنماركي و3,500

o

مجموعات المالبس الشتوية 16,603 :لدى اليونيسف

لدى أوكسفام)


تخطط المنظمة الدولية للهجرة لتوزيع المواد التالية في المالجئ الجماعية في جبرين استجابة ألزمة النزوح:

o
o
o
o
o
o


 12,500مرتبة

 17,775بطانية

 2,500حصيرة بالستيكية

 3,915مجموعة مالبس شتوية

 4,400مجموعة مستلزمات النظافة
 2,600مجموعة مستلزمات النظافة

قبل هذه األزمة الحالية ،كانت اليونيسف تخطط لتوفير  100,000مجموعة مالبس و 20,000بطانية في حلب كجزء من خطة

المنظمة لمواجهة فصل الشتاء ،وأقامت شراكتان من أجل توزيع المواد غير الغذائية الخاصة بفصل الشتاء على األطفال األكثر ضعفا

في حلب .وقد قامت اليونيسف بالفعل بتوزيع  11,678مجموعة مالبس شتوية في حلب في منطقة جبرين على النازحين الجدد من

شرق حلب.
الثغرات والقيود


محلج القطن بحاجة ماسة إلى تجهيزه لمواجهة فصل الشتاء .يقيم جميع النازحين حاليا في قاعات كبيرة ،بمعدل  200شخص في كل
قاعة ،مع فصل النساء عن الرجال .ال تصلح هذه القاعات على وضعها الحالي للعيش فيها ألنها قذرة جدا ،وبال نوافذ أو فواصل.
وال تزال الجهود التي تبذلها الحكومة السورية لتنظيف القاعات ،بما في ذلك من االنقاض والنفايات الصلبة ،جارية.



يمكن وضع خيام في القاعات كاستجابة سريعة .ومع ذلك ،فقد رفض محافظ حلب إقامة مخيم خارج القاعات على المساحة الواسعة
المفتوحة المتاحة أمام القاعة ،كما اقترح الشركاء .وبدال من ذلك ،يبدو أن هناك ما بين  25و 35قاعة قد تكون كل منها قادرة على

استيعاب ما يقرب من  40خيمة عائلية ،على الرغم من عدم تأكيد ذلك حتى اآلن .وهناك حل آخر يتمثل في إعادة تأهيل المرفق عن
طريق فتح نوافذ وبناء جدران فاصلة بمواد خفيفة.



لحقت أضرار شديدة بالمباني في مشروع  1070شقة ومجمع الريادة السكني (مناطق سكنية غير مكتملة كان يعيش بها 31,600

نازح حتى نزوحهم في يوليو/تموز وأغسطس/آب) أو ستتطلب جهدا كبي ار لمدة ال تقل عن شهرين أو ثالثة .تم تدمير ما يقرب من

 30في المئة من مشروع  1070شقة على نحو غير قابل لإلصالح ،ولم يتبق سوى  700شقة يمكن إعادة تأهيلها الستيعاب حوالي
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 1,400أسرة .وبالمثل ،تم تدمير نحو  50في المئة من مجمع الريادة ،ولم يتبق سوى  1,500وحدة فقط يمكن إعادة تأهيلها الستيعاب
 1,500أسرة .والحطام يمأل كلتا المنطقتين ،وبقايا قذائف الهاون واضحة للعيان .يمكن إعادة تأهيل المباني غير المكتملة األخرى
بسرعة بمجموعات مستلزمات اإليواء الستيعاب النازحين ،ولكن فقط بعد تنظيف تلك المناطق من المتفجرات المحتملة والحطام وتدمير
الهيكل الحرج بشكل صحيح .وفي منطقة  1070شقة ،بدأت المحافظة تنفيذ هذه األعمال ،ولكنها لم تبدأ بعد في منطقة الريادة.



ال تزال هناك ثغرات في توافر لوازم فصل الشتاء ،مثل السخانات والمالبس الشتوية وأكياس النوم .وتمتلك المفوضية كمية من المواد

غير الغذائية والحفاضات ومالبس الشتاء تكفي لنحو  45,000شخص .ومع ذلك ،يمكن إرسال إمدادات إضافية من حمص.
التنسيق


يناقش قطاع اإليواء وو ازرة اإلدارة المحلية والمحافظة تحديد أماكن المأوى المحتملة في المباني العامة أو غير المكتملة.

التعليم
الرقام الرئيسية
بناء على تقييم اليونيسف في مركز جبرين للنازحين:






يوجد حوالي  2,800طفل بحاجة إلى دعم في مجال التعليم.

لم يحضر معظم األطفال أي فصول دراسية منذ  5-3سنوات.

كان بعض األطفال يحضرون بعض الفصول الدراسية بدعم من المعارضة ولكن بشكل غير منتظم.
األطفال ليست لديهم وثائق تثبت إكمالهم للصفوف المدرسية.
لوحظ وجود عدد كبير من األطفال ذوي اإلعاقة.

االحتياجات واالستجابة


ال توجد قدرة على استيعاب أطفال النازحين في المؤسسات التعليمية بمنطقة النزوح بشكل عام.



تدعم اليونيسف و ازرة التعليم لزيادة عدد العاملين بالمدارس في جبرين والموارد الالزمة الستيعاب األطفال الجدد (في الغالب سيتم



تعمل اليونيسف مع و ازرة التعليم إلنشاء فصول دراسية في محلج القطن وجبرين لتسجيل األطفال في برامج المنهج التعليمي ب.

إلحاقهم ببرنامج المناهج الدراسية ب).



تعمل اليونيسف مع الجمعية السورية للتنمية االجتماعية إلنشاء مراكز تعلم مجتمعية في جبرين والمحلج على الفور ودعم األطفال



ستقوم اليونيسف و ازرة التعليم بتزويد األطفال المسجلين في مدرسة جبرين بالحقائب المدرسية.

غير الملتحقين بالمدارس ببرامج التعلم الذاتي.

الثغرات والقيود




عدم استقرار وضع األطفال واألسر يمنع االستجابة الفورية الحتياجات التعليم ألن أولوية األسرة هي تلبية االحتياجات المنقذة للحياة.
كبير من المستفيدين يشكل عائقا.
عدم وجود أماكن تعلم في المالجئ الجماعية يمكن أن تستوعب عددا ا

بما أن معظم األطفال لم يلتحقوا بأي فصول دراسية منذ  5-3سنوات ،سيمثل إقناع األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  12و 16عاما

بالعودة إلى المدرسة تحديا كبي ار ألنهم يخططون للعمل بهدف إعالة أسرهم.

مكتب األم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا)
التنسيق ينقذ األرواح www.unocha.org
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لمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال ب:

سيباستيان تريفز ،رئيس مكتب أوتشا سوريةtrives@un.org ،
لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة www.unocha.org/syria www.reliefweb.int

مكتب األم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا)
التنسيق ينقذ األرواح www.unocha.org

